Daugavpils pilsētas direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA darba analīze
par 2017./2018.m.g.
Prioritātes:
1) Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana audzināšanas procesā
2) Humānās pedagoģijas ideju plašāka popularizēšana;
3) Audzināšanas jomas pasākumu satura pilnveidošana atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un
aktualitātēm;
4) Atbalsts pozitīvai uzvedībai;
1. Atbalsta pasākumi pedagogiem.
Mācību gada laikā reizi mēnesī notika informatīvās sanāksmes, kuru laikā tika pārrunāti daudzi
skolās, pilsētā, novadā un valstī aktuāli jautājumi, piemēram, skolu dalība BJC „Jaunība” rīkotajos
pasākumos, humānās pedagoģijas ideju aktualizācija, patriotisma nedēļas norise skolās u.c..
Šī mācību gada laikā turpinājās pedagogu dalība tālākizglītības kursos «Skolēnu pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā» projekta „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu
maratons” ietvaros. Noslēgumā Daugavpils Valsts ģimnāzijas, 11.pamatskolas, Krievu vidusskolasliceja, 12.vidusskolas, Saskaņas pamatskolas un 9.vidusskolas pedagogi ieguva tālākizglītotāju
apliecības (pilsētas vai valsts līmenis).
Šajā mācību gadā notika 5 klases audzinātāju klubiņa „Audzini sevi!” nodarbības, kuru laikā jaunie
klases audzinātāji tika iepazīstināti ar iespējām pilnveidot darba formas, kas saistītas ar pilsoniskās
līdzdalības jautājumiem (vad. psiholoģe A.Jurģīte). Tika aplūkoti šādi temati: pilsoniskās
audzināšanas struktūrmodelis, aktivitātes pilsoniskās audzināšanas tēmu apguvē, medijpratības
jautājumi u.c.. Kopumā klubiņa nodarbības apmeklēja 20 pedagogi.
2017./2018.m.g. notika 5 pieredzes apmaiņas semināri un konferences. Direktoru vietnieki un klašu
audzinātāji varēja piedalīties šādos pasākumos: konference „Laimīgs bērns laimīgā ģimenē”
(Daugavpils 12.vidusskola), seminārs „Patriotiskā audzināšana. Tās iespējas atbildīgas personības
attīstībā.” (Daugavpils 6.vidusskola), seminārs „Radošums un tehnoloģijas audzināšanas procesā. No
idejas līdz realizācijai.” (Daugavpils 9.vidusskola), atklātais pasākums un seminārs „Patrona diena”
(J.Pilsudska Daugavpils valsts ģimnāzija), atklātās stundas direktoru vietniekiem un klašu
audzinātājiem „Dzīvesziņa”(Daugavpils16.vidusskola).
Pirms Ziemassvētkiem direktoru vietnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Krāslavas Valsts
ģimnāziju. Skolas kolektīvs iepazīstināja direktoru vietniekus ar darba organizācijas jautājumiem
(mācību un audzināšanas darbs).
Daugavpils pilsētas pedagogi iedvesmu darbam guva arī Humānās pedagoģijas lasījumos Gruzijā.
2. Darbs ar skolēniem
Arī šajā mācību gadā skolas aktīvi iesaistīja skolēnus dažādos audzināšanas pasākumos, interešu
izglītības programmās un skolu pašpārvaldēs.
Šajā gadā Daugavpils pilsētas skolēniem bija iespēja iesaistīties arī Eiropas līmeņa jauniešu
pasākumos, piem.,2. Eiropas jauniešu parlamenta Baltijas forumā, kā arī Eiropas Jaunatnes dienās,

uz kurām kopā ar Latvijas simtgades biroja atbalstu devās 2 Daugavpils 9.vidusskolas un 1
Daugavpils 12.vidusskolas skolniece.
Ir izglītības iestādes, kurās darbu ir uzsākušas personiskās izaugsmes programma „Award”.
Programmas ietvaros ir jāpieturas pie patstāvīgi izstrādātās individuālās programmas, kura sastāv
no četrām jomām: fiziskā sagatavotība, brīvprātīgais darbs, jaunas prasmes un piedzīvojumu
ceļojums. Jomu izpildes laiks atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu
skolēns vēlas saņemt par ieguldītajām pūlēm savā pašizaugsmē. Šo darbu uzrauga īpaši sagatavoti
pedagogi, kuri BJC „Jaunība” rudens brīvlaikā ieguva sertifikātus, kas ļauj iesaistīt skolēnus šajā
starptautiskajā aktivitātē.
Lielākā skolu daļa arī šogad organizēja projektu nedēļas, kuru tēma bija cieši saistīta ar Latviju un
Latgali.
Skolas aktīvi piedalījās visos tradicionālajos un arī jaunajos BJC „Jaunība” un citu organizāciju
pasākumos, piem., koncertā bērniem ar īpašām vajadzībām „Nāc līdzās”, skatuves runas konkursos
u.t.t... Direktoru vietniekiem un vidusskolēniem tika piedāvāts jauns interaktīvs pasākums „Atkodē
un atkod!”, kurš tika veltīts Latvijas izzināšanai.
3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām.
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA sadarbojās ar Valsts Izglītības un satura centru (VISC),
apmeklējot tā organizētos seminārus audzināšanas darba speciālistiem. Šajā mācību gadā notika 1
seminārs, kuros tika aplūkoti jautājumi par 2017./2018.m.g. aktualitātēm valstī, Latvijas simtgades
pasākumiem un uzvedības jautājumu risināšanu. Sadarbībā ar VISC un mūžizglītības institūtu
„Vitae” notika skolotāju tālākizglītotāju apmācības.
Daugavpils skolu skolēni iesaistījās arī Novadpētniecības muzeja, Marka Rotko mākslas centra,
zinātkāres „ZINOO” centra organizētajos pasākumos. Nepārtraukti notiek arī sadarbība ar dažādām
valsts un nevalstiskajām organizācijām, piem. Izglītības attīstības centrs (IAC), Britu padome, ASV
vēstniecība, „Eiropas Māja” u.c..
Visaktīvākā sadarbība notiek ar BJC „Jaunība”, kuras ietvaros vispārizglītojošo skolu pedagogi un
skolēni apmeklē plaša spektra izglītojošus pasākumus.
Daugavpils vispārizglītojošās iestādes arī vada pieredzes apmaiņas pasākumus citu valstu un
Latvijas pilsētu izglītības iestāžu delegācijām. Ar direktoru vietnieku audzināšanas jomā darbu un
audzināšanas darba sistēmu tika iepazīstināti arī Baltkrievijas (Novopolockas) pedagogi, kuri
viesojās Daugavpilī pieredzes apmaiņas nolūkos.
4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklases, mācību līdzekļu izveide.
Aktīvi turpinās dalība projektos, kas ir saistīti ar Latvijas simtgadi un MA prioritāti, piem., Izglītības
attīstības centra un Britu padomes projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. Dalīties”, kurā piedalījās
Daugavpils 9.vidusskola, 10.vidusskola un 12.vidusskola. Šī projekta noslēgumā Daugavpils
9.vidusskolā notika liels noslēguma pasākums (100 dalībnieki), kura pirmajā daļā notika projekta
Latgales reģiona skolu darbnīcas, tad dalībniekiem bija iespēja paklausīties Daugavpils Teātra
aktrises K. Vainšteinas iedvesmas stāstu, paskatīties teātra izrādi „Nacionālais attīstības plāns” un
kopā ar Latvijas Simtgades biroja pārstāvi A. Tūnu pārrunāt izrādes aktualitāti.
Tāpat sadarbībā ar Izglītības attīstības centru un ASV vēstniecību darbu ir uzsācis projekts “Atbalsts
Latvijas jauniešu medijpratībai”, kura ietvaros 2018.gada 20. septembrī notiks projekta aprobācijas

seminārs, kurš būs paredzēts Daugavpils skolu pedagogu apmācībām par medijpratības
jautājumiem.
Tāpat arī norit aktīvs darbs „Erasmus+”, „eTwinning”u.c. starptautisku projektu ietvaros.
Daugavpils vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieki audzināšanas jomā piedalās Daugavpils
pilsētas skolu dienasgrāmatu izstrādes darba grupā. Aktīvi iesniedz priekšlikumus dienasgrāmatu
uzlabošanai.
5.Secinājumi un nākamā gada aktualitātes.
2017./2018.m.g. darba plāns tika izpildīts. Šajā gadā jau pilnā sparā notika gatavošanās
Latvijas simtgades svinībām, kas arī paliks kā nemainīga nākamā gada prioritāte. Viens no
lielākajiem un nopietnākajiem izaicinājumiem būs projekta „Latvijas skolas soma” kvalitatīva
īstenošana, kuras laikā skolēniem būs jāpiedāvā daudzveidīgs un moderns pasākumu klāsts,
aktivitātes sasaistot ar mācību darbu.
Nākamā gada aktualitātes:
1) pilsoniskās un patriotiskās apziņas veicināšana, gatavojoties valsts jubilejai;
2) projekta „Latvijas skolas soma” īstenošana.
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